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A százéves Operaház

„ A magyar zene mai törekvései már egészen
mások. Ma már nem azt akarjuk elérni, amit a
külföld elért, hanem azt, amit egy e-d ü l
c s a k m i m a g y a r o k tudunk elérni. Nem
akarunk nagyszerű Európát teremteni
Magyarországon, hanem nagyszerű
Magyarországot Európában."

Az idézet régi, de ismét rendkívül idő-
szerű. Tóth Aladártól származik, aki fen-ti
megállapítása idején még nem tudta, hogy
zenetudományunk európai személyisége, s
majd 1946- - 56 között Operaházunk
igazgatója lesz. Csaknem hatvan éve a
Nyugatban jelent meg idézett gondolata.
Pontosan azért írta, mert az akkor még
csak negyvenéves Operaház megújulását
kívánta elősegíteni. Akár
programjelszónak is megfelel a következő
évszázadra.

Előzmények

1984. szeptember 27., az újjáépített Állami
Operaház megnyitása egy évszázadnál
sokkalta hosszabb előzményre támasz-
kodik. Az alkalom érdemessé teszi, hogy
visszatekintsünk rá, mint a magyar
színháztörténet rendkívül fontos, az ösz-
szes többivel összefüggő mozzanatára.

Az operaműfaj a legszigorúbb szem-
lélettel is csaknem négyszáz éves.
Általában. 1594-ből, Firenzéből
származtatják, amikor Jacopo Corsi
nemesúr házában bemutatták Jacopo Peri
csembalóművész és Ottavio Rinuccini
(Tasso jeles költő-tanítványa) újfajta
művét, a zenés-énekes elbeszélést
Dafnéról, a szép nimfáról, aki babérfává
változott.

Magyarország összefüggő történelmi-
földrajzi helyzetében további két évszá-
zadra volt szükség, amíg - nyomokban
fellelhető előzményektől eltekintve - el-
hangzott az első mű, amelyet a műfaj itteni
megjelenésének minősíthetünk (Pikkó
Herczeg és Jutka Perzsi, kétfelvonásos
„szomorú-víg" opera, Chudy József
zenéje, a német Philipp Haffner szövege,
Szalkai Antal fordítása. Kelemen László
rövid életű társulata mutatta be 1793-ban,
Budán).

A legkorábbi előzmények bonyolult
sokaságából kevesen ismernek egy epi-
zódot: Liszt Ferenc szinte még gyer-

mekként írt egy operát. Ezt azonban csak
Franciaországban (Párizsban) mutatták be.
Elég kár, hogy Liszt operaalkotása ezzel
véget ért vajba ez az egy is későbbről
származna, mint Beethoven esetében a
Fidelio.

Nemzeti operánk kialakulása, további,
már feledésbe merült kísérletek sokasága
után, végül is Erkel Ferenc nevéhez
fűződik, aki „elsőnek farmált magyar operai
nyelvet, öntudatos szándékkal s rendkívüli
képességek birtokában" (Szabolcsi Bence).
Erkel személye, alkotása, hatása nem-csak
a magyar operaművészet tényleges
kialakulásától, hanem szorosabban az
Operaház történetétől is elválaszthatatlan.
Gondoljuk el ténykedését a kelet-európai
nagy nemzeti operák keletkezésének
összefüggésébe állítva. A Hunyadi Lászlót
mindössze nyolc évvel Glinka Ivan
Szuszanyinja után írta, 1844-ben,
huszonkét évvel megelőzve Smetana
remekművét, az Eladott menyasszonyt. (A
Hunyadit a hét évvel előbb megnyílt
Nemzeti Színházban mutatták be, mint a
műfaj minden alkotását az Operaház
megnyitása előtt.) A mű szerepe 48 han-
gulati előkészítésében felettébb hasonlít
Verdi Nabuccójának esetére az olasz sza-
badságharccal kapcsolatban. Mindkét
alkotás vezető kórusdallama forradalmi
tömegdallá vált a nép körében.

Az Operaház (48-hoz képest) harminc-

hat évvel későbbi megnyitásakor a
Hunyadi László nyitánya (továbbá Wagner
Lohengrinjének 1. felvonása) mellett Erkel
másik, 1861-ben bemutatott főmű-vének,
a Bánk bánnak az első felvonása hangzott
el s hangzik el a centenáriumi megnyitón
is (egyébként a Bánk bán az Operaház
megnyitása előtt már száztízszer ment a
Nemzeti Színházban). Egy epizód', erejéig
itt jön elő ismét az ekkorra immár öreg
Liszt Ferenc személye. Ő is írt egy Királyi
dal névre keresztelt kompozícióta nagy
alkalomra. Tekintély ide, világhír oda, az
Osztrák-Magyar Monarchia akkori
Habsburg
császári-királyi potentátjai mellesleg a
maguk szempontjából joggal - kevéssé
tartották „irályi"-nak, sokkal inkább
„kurucos"-nak a dalt így nem is került a
megnyitó műsorába. Épp elég volt a
Hunyadi-nyitány, amelynek korábbi hatása
még jócskán élt az emlékezetben,
negyven évvel a bemutató, tizenhét évvel
a kiegyezés, után.

Az eleinte Magyar Királyi Operaház
névre keresztelt (a Tanácsköztársaság
rövid időszakában Magyar Nemzeti
Operaház, napjainkban Magyar Állami
Operaház néven ismert) intézmény ha-
marosan tekintélyes helyet vívott ki ma-
gának Európa és a világ operaházai kö-
zött. Ez magában is érdemel némi
magyarázatot. Hazánkban, ahová a műfaj
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Bánffy Miklós színpadképe Hevesi Sándor Aida-rendezéséhez (1913)

Brada Rezső és Szalay Karola Weiner Leó: Csongor és Tündéjének balettváltozatában (1930)

késve érkezett, viszonylag magas színvo-
nalú operakultúra alakult ki már a tizen-
kilencedik század elejétől. Vándortársu-
latok sikerrel járták az országot a kor
népszerű szerzői, Rossini, Bellini, Do-
nizetti, Boieldieu, Auber, Mozart, Miller,
Weigl műveivel és részleteivel. Az 181 z-
ben megnyílt nagy német színházban a
kor minden jelentős operáját bemutatták,
Kolozsvárott pedig már 1822-ben az első
eredeti magyar operaművet (Ruzitska
József: Béla futása).

Mint minden más vonatkozásban, az
operakultúrában is felgyorsult a fejlődés a
reformkorban. A nemzeti törek-vések
feszítő erejének a segítségével 1837-ben
megnyílt Nemzeti Színházban az
anyanyelv ápolásán, valamint a világ
drámairodalmának megismertetésén túl
intenzív operai (és balett-) tevékenység is
kialakult. A színház megnyitása utáni
héten játszották itt már például A sevillai

borbélyt. A Carment az eredeti bemutató
esztendejében, 1875-ben állítják színpad-
ra. Kolozsvárott, Pozsonyban, Szegeden is
folyt már rendszeresnek mondható
operajátszás. A vendégjárás is kifejez
valamit az akkori helyzetből: 1860-ban
Offenbach társulata járt Budapesten.

Erkel, Mahler, Klemperer.. .

Ilyen körülmények között nyílt meg az
Operaház 1884-ben. (A kortól nemis na-
gyon elmaradva időben. A kizárólag ze-
nedráma és táncdráma játszására szolgáló
színházépületek közül a bécsi Nagyopera
csak tizenöt, a párizsi kilenc évvel idősebb
a pestinél - a New York-i meg éppen csak
eggyel.) Maga az épület a kor magas
építészeti, esztétikai színvonalát
reprezentálta, technikája kivált rendkívül
modernnek számított. Az intézmény a
Nemzeti Színház immár gyakorlott
operatársulatát vehette át - ez is meg-
könnyítette a gyors fejlődést. Gondoljuk el:
a Filharmóniai Társaság már a dal-színház
megnyitása előtt harmincegy évvel, 185 3-
ban megalakult - ugyancsak
nagymértékben Erkelnek köszönhetően,
aki azután az Operaháznak is első főze-
neigazgatója lett. A posztot kilenc év
múlva bekövetkezett haláláig töltötte be.

Utódainak a sorában sok a nagy egyé-
niség. Mindjárt az első, Erkel Sándor (nagy
zeneszerzőnk fia) is köztük említhető.
Mindmáig kiemelkedik a nem akármilyen
sorból Gustav Mahler, a ti-zenkilencedik
századi muzsika nagy egyénisége, korának
legkiválóbb karmestere, aki 1888 és 1891
között, Prága,



Lipcse után, a dicsőséges bécsi évtized,
majd New York előtt irányította fővá-
rosunk dalszínházát.

A lehetőségekhez mérten pontos kép-be
természetesen az is beletartozik, hogy
időről időre jelentéktelen és korlátolt
emberek kerültek a jobb sorsra érdemes
intézmény élére. Nincs azonban operaház a
világon, amelynek a működésében hasonló
zavaró tényezők ne fordulnának elő.
Folytatva immár a valakik sorát - igazgatta
a budapesti Operaházat a kor ismert
karmesterei közül Nikisch Artur és Kerner
István. Más periódusokban újra meg újra
nemzetközileg nagyra becsült zeneszerző-,
zenetudós-, rendezőegyéniségek, mint
például Radnai Miklós, Tóth Aladár,
Nádasdy Kálmán.

Meghatározó egyéniségekről szólva
pontatlan és félrevezető dolog volna
igazgatókra korlátozódni. Olyan muzsi-
kusok, további karmesterek, szcenikus-
művészek említése is az Operaház tör-
ténetének lényegéhez tartozik, akiknek a
működése meghatározó, és akiket a hazá-
ban és a h a zá n kívül egyaránt tiszteltek és
megbecsültek. A két olasz-magyar közül
Tango Egisto mindenekelőtt a Bartók-
művek hányatott előéletében kivívott
sikerei révén (de nem csak ezen a réven)
kívánkozik ide. Sergio Failoni 1928-tól
nemzetközi karrierjének fellendüléséig és
ezzel egy időben bekövetkezett hirtelen
haláláig, 1948-ig volt a színház veze tő

karmestere, magas zenei színvonalának
biztosítója. A második világháború után,
194-

7 és 1950 között itt működött a korszak
egyik legnagyobb-ja, a Gustav Mahlernél
mindössze tizenöt évvel fiatalabb Otto
Klemperer, aki éppenséggel Mahler
mellett kezdte annak idején hatalmas
karmesteri karrierjét. Sajnos, hogy
emlékezetes budapesti munkálkodása -
akárcsak Mahleré --mindössze három évig
tartott. Így is alapozója volt a színháznál
tapasztalható nagy stílusfejlődésnek.
Hatása máig érződik.

A közelebbi múltból Lamberto Gardelli,
az ismert olasz karmester személyét
említem, akinek, egyebek mellett, a korai
Verdi-művek reneszánsza köszönhető
(nem csak Budapesten), és aki huzamosan
működött nálunk, ha nem is „alkal-
mazásban". Nevezetes szabadtéri opera-
produkció is fűződik a nevéhez: Boito
ritkán játszott Mefisztofele című operájának
bemutatása a Margitszigeten. Napjainkban
örvendetesen gyakori vendégünk korunk
egyik legkiválóbb zene-

dráma-dirigense, Giuseppe Patané, aki-
nek egy sor kitűnő felújítás mellett az is
köszönhető, hogy az Operaház állandó
repertoárja művévé tette Verdi Requiemjét,
saját magas igényének fokán. Jelentékeny
visszatérő vendég külföldön működő
kitűnő fiatal karmesterünk, Fischer Iván,
aki már a „fesztiválzene-kar" hullámokat
vert ügye előtt a legutóbbi, Ljubimov-féle
Don Giovanni vitán felül ragyogó zenei
megoldásával magára irányította a
figyelmet. Egyébként Ljubimov sokat
vitatott, bizarrul újszerű rendezésének egy
érde-
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me szintén vitán felüli: felpezsdítő hatása
egy nagyon kívánatos területen, a színészi
játékban rögtön éreztette és a zó ta is
érezteti a hatását.

Az operai összművészet más régióiban
is szép számmal működtek az Opera-
háznál igazi nagyságok. Itt van mind-járt
Hevesi Sándor, akit Nádasdy már saját
fénykorában nem csak tanárként, hanem
operarendezőként is a legnagyobbnak
nevezett. S itt hadd nevezzük immár őt
magát - Nádasdyt -- a másik
legnagyobbnak. Az is bizonyos, hogy
Milánótól Münchenig egyetértenek a
szakemberek, ha Oláh Gusztávot rende-
zőként és színpadtervezőként a legna-
gyobbak egyikének nevezem. Néhány
remekműve, képzőművészetileg is ki-
vételes szépségű színpadképe ma is sza-

vaknál pontosabban igazolja ezt a meg-
állapítást.

A közelmúltban elhunyt, a centenárium
karmesteri pulpitusáról oly nagyon
hallani kívánt Ferencsik János
főzeneigazgatóról csak annyit: Erkel
Ferenc méltó utóda volt.

Händeltől - meddig is?

Az Operaház működésének első évtize-
deiben rögtön komplett Mozart- és Wag-
ner-repertoár alakult ki, magas zenei
színvonalon. Az előbbi európai szinten
tartása mindmáig alaptörekvés maradt - (a
Fischer-féle említett interpretáció lépés
volt ebben az irányban). Ami Wagnert
illeti, a Hitler-fasizmus tendenciózus
„Übermensch"-kedései nálunk is alaposan
eltorzították ezt a grandiózus élet-művet -
a legkevésbé sem találom nonszensznek és
„az ötvenes évek" jellemző őrületének,
hogy a Ring remekművei egy időre
háttérbe szorultak. (Inkább a z a z

érthetetlen, hogy A walkür viszont műsoron
maradt.) Wagner egyéb műveit állandóan
játszották az elmúlt másfél évtized
folyamán, azután a Nibelung-legenda
további művei is rendre ismét színre
kerültek, immár lényegüktől idegen
tartalmi rátétek nélkül. Több évtizedes
(főként szereposztási nehézségek okozta)
kényszerszünet után 1983-ban a Parsifal is
újból a műsorrend állandó része lett.

Verdi - hasonlóan a világ operái több-
ségéhez az évszázad folyamán uralkodó
alkotója volt és maradt a budapesti
intézménynek is. A műfaj másik legna-
gyobb olasz szerzője, Puccini pedig első
világsikere, a Manon Lescaut után nyomban
feltűnt az akkor még csak tíz-éves
Operaházban, ahol azután gyakorlatilag
valamennyi műve színpadra került.
Hasonlóképpen sok minden, ami jelentős
már jelen volt, vagy feltűnt a világ
operarepertoárjában, értve itt Händelt és
Richard Strausst, franciában Meyerbeert,
Saint-Saens-t (Debussyt azért nem
mondanék, a Pelléas és Mélisande öt, A

tékozló fiú négy előadásával - erről majd
egy következő szakaszban bővebben),
Pergolesit, Mascagnit, s hogy angolt is
említsek, Purcellt és Brittent - ez utóbbi
azonban már átvezet az említett, majd
ezután taglalt időszakba.

Hát a század későbbi hangjai, az akkori
modernek, s kivált közülük a magyarok?
Hosszabb tanulmányban lehetne kifejteni
bővebben, hogy és miként volt kivételesen
rossz talaj mindehhez az



Osztrák-Magyar Monarchia, majd - ha
lehet, még inkább - a Horthy-Magyaror-
szág. Akad persze az első hatvan év
műsorán olyasmi, hogy Stravinskij :
Oedipus rex (1928) vagy Hindemith: Oda-
vissza (1929) - ez azonban (hat-hat
előadásával) kivétel. A zene jelentős új
törekvéseit a hatalom tudatosan kizárta az
Operaházból. Ezen kivételes művész-
személyiségek is csak hellyel-közzel tud-
tak segíteni. Ami a magyar műveket
illeti, tisztelet az elenyésző számú kivé-
telnek, fércművek sokasága borította el a
színpadot. Kiváltképp Hubay Jenő, a
méltán világhírű hegedűművész és tanár,
viszont csapnivaló zeneszerző és min-
denható zenei potentát jeleskedett a lét-
rehozásukban a húszas-harmincas évek-
ben. Ma már elképesztőnek hat, holott
tökéletesen érthető: ekkor nem jutott hely
Bartók Béla alkotásainak a magyar
Operaház színpadán (tegyük hozzá
igazságosan: máshol sem nagyon). A
kékszakállú herceg várát 1918-ban nagy
nehezen bemutatták - igazi élete azonban
nem ezzel kezdődik. Tulajdonképpen
Kodály két színpadi műve (Székelyfonó és
Háry János) érdemel említést ennek az
időszaknak a magyar terméséből.

Hatvan év után - negyven év

Mint az élet minden más területén, az
operajátszásban is kapitális fordulat kö-
vetkezik be a második világháború után.
Mégpedig elképesztő gyorsan utána -
pontosabban még nem is egészen utána.
1945. február 23-án, tehát öt hó-nappal a
szégyenletes hatvanadik évforduló és
mindössze két hónappal a nyilas-
keresztes rémuralom végén, az 1944. de-
cember 23-án tartott utolsó „ostrom-

előadás" után, nevezetes hangversenyt
rendeztek a súlyosan rongálódott épület
ruhatárában. (Persze délután!) A még erős
ágyúszóval kísért muzsika szó szerint
pincéből előbújt művészek hangszerein és
énekhangján szólalt meg - mivel egy sor
kitűnő művész ott bújt az Operaház
pincéjében. Közöttük Kodály Zoltán, aki
a Háry Közzenéjét személyesen vezényelte
ezen a különös hangversenyen. A többi
számot jórészt Sergio Failoni dirigálta.

Elsőnek Budapest színházai közül -
március 15-én - megtartották az első
operaelőadást. Van benne valami fatális,
valami jelképes, hogy éppen március 15-
én - amely naphoz olyan sokféleképpen
kötődik ennek a színháznak a létezése.

És megkezdődött egy mindenben új
időszak. Fantasztikus nehézségek köze-
pette kezdődött meg. Játszani csak úgy
lehetett, ha az immár épületen kívülről is
egybetrombitált művészek naponta
nekifognak manuálisan is az épület foko-
zatos használhatóvá tételének - helyettük
akkor ezt senki nem csinálta és csinál-
hatta. Közlekedni persze csak gyalog,
bármit szállítani csak kézben lehetett.
Világítani - nagy keggyel és segítséggel -
szigorúan csak az előadások idejére.
Fűteni sehogy.

Az induláskor művésztriumvirátus vette
kézbe az Operaház irányítását:
Komáromy Pál (buffo-basszus), még egy
basszus, akit korábban kitiltottak az
Operaházból, Székely Mihály, valamint a
jóval későbbi igazgató, Nádasdy Kálmán.
(E rövid szakasz után újabb rövid
szakaszon át Komáromy volt az
igazgató.)

Kialakult arculatú periódust - s nem
akármilyent - a röviddel ezután kezdődő
„Tóth Aladár-korszak" jelent. Túl közel
van még ahhoz, hogy aktuális és szemé-
lyes vonatkozásoktól mentes, tiszta kép
alakult volna ki róla a zenei közvéle-
ményben. Meggyőződésem, hogy az
intézmény nagy korszakai közé íródik --
túl azon és függetlenül attól, hogy minden
szempontból milyen nehéz időszak volt
(háború utáni gazdasági helyzet, technikai
felszereltség, az ötvenes évek általános
kulturális politikája, a közönség jellegének
és tömegének a megváltozása). Európa-
szerte nagyra becsült zenei írónk
operavezetőként reneszánszát teremtette
meg sok mindennek, amit a Magyar Ki-
rályi Operaház korábbi jó időszakaiban
elért (Mozart-előadások), és több szem-
pontból továbbfejlesztette az operajátszást.
Vezetésének idejére esik a „Gördülő
opera" staggione társulatának oly-kor
indokolatlan fitymálással idézett te-
vékenykedése, a margitszigeti szabad-téri
operaelőadások megújulása és az Erkel
Színház hozzácsatolása az Opera-házhoz,
dupla méretű „fiók-színházként" (mindent
egybevetve az átlagos néző-szám a háború
előttihez viszonyítva mintegy
meghatszorozódott).

Új művek, új feladatok

Az elmúlt négy évtized eredményeit rész-
letezni adott terjedelmünkben nem lehet. A
legfontosabb - lévén szó zene-
drámaszínházról -, ami a magyar zene
vonatkozásában történt. Ezen belül ön-
magában is és hatásában is: Bartók ha-
zatalálása (itt kivételesen egyetlen - sajnos
egyetlen - operaműve mellett két balettjére
is utalok). A „hazatérni, de végleg"

levélidézet révén sokat emlegetett Bartók-
kívánság a valóságban tragikus módon
óhaj maradt - de az életmű vonatkozásában
végre megvalósult. A folyamat azonban a
színpadi műveket illetően még
keservesebb volt, mint a szimfonikus
zenénél. Mindez az ötvenes évek
kultúrpolitikai anomáliáinak
összefüggésében érthető csak - az idetar-
tozó lényeg, hogy Bartók művei végül is a
magyar zeneélet, benne operai élet
középpontjába kerültek. Napjainkban a
Bartók-estek itthon és külföldön zene-
drámaszínházunk legvonzóbb és leg-
színvonalasabb előadásai közé tartoznak.

Ez az alap, amelyen a magyar művek
kezelése ma nyugszik. Amellett, hogy az
Erkel-főművek természetesen szintén
állandó és továbbra is rendkívül népszerű

Székely Mihály és Rösler Endre a Borisz Godunovban (1947)



műsordarabok - a magyar zenedráma to-
vábbfejlődése érdekében összehasonlít-
hatatlanul több történt, m i n t a korábbi
hat évtizedben összesen. Betűrendben:
Balassa Sándor, Durkó Zsolt, Hajdu
Mihály, Horusitzky Zoltán, Mihály And-
rás, Petrovics Emil, Ránki György, Szabó
Ferenc és Szokolay Sándor azok a mai
magyar zeneszerzők, akiknek jelentékeny
alkotását az elmúlt évtizedekbe színpadra
áll ították (Goldmark -, Poldini-
felújításokra, Erkel feledett művének fel-
újítási kísérletére, Farkas-, Kenessey -,
Polgár Tibor-felújításokra és -bemutatókra
itt terjedelmi okokból nem térek ki) . A
kilenc fentebb sorolt név tizenhárom új
magyar operát jelent - Ránki két ,
Petrovics két, Szokolay három művét
mutatták be. Az utóbbiak közül a García
Lorca drámájára írt ['érnász a világon
született új operák között is a sikeresek
közé számítható - itthon éveken át mű-
soron maradt, több külföldi országban is
bemutattuk és bemutatták.

Másik elmulaszthatatlan tennivaló volt
éppen az előző hosszú évtizedek korlá-
tolt , rosszhiszemű , műveletlen, álmagyar-
kodó kultúrpolit ikája miatt felszámol-ni
valamelyest a honi zenei tájékozatlan-
ságot, benne a zenedráma egész műfajá-
val, fejlődésével kapcsolatos súlyos
elmaradása. Hiszen nemcsak érdemleges
új magyar mű került elhanyagolható
mennyiségben a magyar operaközönség
elé (anti mégis, az rögvest le is került a
műsorról) , hanem gyakorlati lag semmi
abból, amit Puccini, Richard Strauss óta,
részben velük egy időben alkottak a
világon.

Ezzel kapcsolatban is elmondható: a
pótlás cseppet sem volt könnyű . A mo-
dern zene elfogadtatása a korszerű fej-
lődésben előbbre tartó országokban is
nehéz. Hát még mennyire az egy elma-
radt, elő ítéletekkel telt zenei ízlés tala ján.
Az okok külön tanulmányba kívánkoznak
(készült és készül i lyen tanulmány). Elég
itt annyi: nem mutatós, hanem tényleges
előrehaladás csak lépésrő l lépésre
képzelhető cl, a megszokott repertoár
ritka változtatásaival. Bölcsnek tartom
Tóth Aladár választását, amikor 1947-ben
Benjamin Britten, az akkor nálunk
tökéletesen ismeretlen angol szerző Peter
Grimesát mutatta be. Később a frenetikus
humorú Albert Herringet. Britten zenéjének
csengése, hangrendszere, hangszerelése
nem volt túl idegen a máshoz szokott
füleknek - mindkét mű sikert aratott.

Sajnos az ismét beszűkülő művelődés-

Palló Imre és Gyurkovics Mária Britten vígoperájában, az Albert Herringben (1960) (MTI Fotó -
Keleti Éva felv.)

az ldomeneo, más rétegekbő l Rimszkij-
Korszakov Aranykakasa, Janacek művei
(Katja Kabanova, Jenufa, ravasz rókácsk a ) ,
vagy, ismét egészen más zenei rétegbő l ,
Puccini Triptichonjának felújítása (a
Gianni Sch i c c h i korábban is, huzamosan
műsoron volt, de .1 k ö p e n y és az Angelica
nőtér nem).

A pótlás feladatkörébe tartozik az
orosz repertoár nagy része. Az antibol-
sevista korlátoltság korábban addig ter-
jedt, hogy nem csak szovjet, hanem orosz
klasszikus művek sem igen szerepeltek
huzamosan a műsoron (szovjet művek
„természetesen" egyáltalán nem). A
magvar közönség valójában a háború
után ismerte meg ezt a maga nemében
egyedülálló zenedráma-vonulatot, amelyet
leginkább Glinka, Csajkovszkij , Borodin,
Rimszkij-Korszakov és persze
mindenekelőtt Muszorgszkij művei ké-
peznek. A Borisz Godunor két változatban
is színpadunkra került , a Rimszkij-
Korszakov-féle, ismertebb hangszerelés-
ben, majd a világszerte újra felfedezett
eredeti , Muszorgszkij-féle „ős-Boris"

formájában.
Végül - párhuzamosan mindezzel - újjá

kellett éleszteni régi, jó hagyományokat
(például az Európa-szerte megbecsülésnek
örvendő Mozart játék-szintet), felépíteni
egy kivételesen nagy alaprepertoárt, magas
színvonalra fejleszteni két zenekart és két
énekkart, a követelményeknek
megfelelően fokozatosan újítani a
játékstí lust. Ez utóbbi persze olyan
feladat, amellyel még nem sikerült és
végső soron nem is lehet elkészülni.
Marad belő le éppen elég a következő
száz esztendőre.

politika újabb szünetet okozott a fokoza-
tos előrehaladásban, s csak majd ennek
keserves leküzdése után (lásd: Bartók
zenéje), leginkább a legutóbbi negyed-
században történtek lépések a kívánatos
és szükséges irányban.

A huszadik századi művel: - akárcsak
egyebütt - nálunk sem tudtak huzamosan
színen maradni. Néhány bemutató, közte
néhány siker mégis az operai elő-
adóművészet és a zenei közízlés, tudat-
formálás jelentős eredménye. Csak a be-
mutatott legfontosabb külföldi művek
közül említek egy-két jellegzeteset és
karakterben elütőt a mondottak alátá-
masztására. Debussy : Pelléas és Mélisande,
Alban Berg: Wozze c k , valamint Ludu,
Sosztakovics: Katyerina Izmailova, Britten:
Szentivánéji álom, Háromgarasos opera,
Brecht-Weill : Mahagonny (az úgy-nevezett
,nag y" változat) , Gershwin: Porgy és Bess,
Stravinski j : The Rake's Progress (Léhaság
útja) , Prokofjev: A három naratncs
szerelmese, Eljegyzés a kolostorban - s akkor
Suchon, Orff, Menotti és mások művét,
valamint a balettzenékben történt
markánsabb előrehaladást mégy nem
említettem.

Tévedés ne essék: egy lassú, óvatos
előrehaladásról adok számot a fentiek-
kel, cseppet sem az elragadtatás, ellenben
a realitások iránti megértés hangvéte-
lével.

Több vonathozásban helyes idesorol-
ni korábban ismeretlen régi és újabb
művek és stí lusvonulatok megmutatását.
Gondolok itt olyasmire, mint az ódon
anyagból Monteverdi (Poppea
megkoronázása, Odüsszeusz hazatérése), Händel
Rodelindája, Mozart ritkán játszott műve,



V e n d é g s é g e k , v e n d é g e k

A megújult opera- (és balett-) társulat sokat
vendégszerepelt külföldön. Az együttes járt
már korábban is külföldön (Nürnberg,
Bayreuth, Firenze, Milánó) meglehetősen
bizarr, lényegét nemigen reprezentáló
műsorválogatásokkal. A második
világháború utáni vendégszereplések
jellege azonban merőben más, valóban
megfelel a kultúránk terjesztését, szélesebb
körű ismertetését illető fontos feladatnak. A
szomszéd országok fővárosaitól Brüsszelig
(világkiállítás), Edinbourghtól Párizsig,
Salzburgtól Drezdáig terjed a meglátogatott
városok sora. Moszkvát a Budapesttől
elválasztó két-ezer kilométer miatt kevesen
értik az elsőnek említett kategóriába (holott
szomszéd ország fővárosa) - társulatunk ott
is többször szerepelt. Mindenekelőtt Bartók
színpadi alkotásai révén, továbbá Bartók
utáni magyar szerzők opera- és
balettműveivel, Kodály színpadi műveivel,
volt rá eset, hogy a Bánk bánnal, valamint a
repertoár egyik-másik nem magyar
művével (Don Carlos, Lombardok) lényegit
mutattak fel a százéves Opera-ház
munkájának tartalmából, általában a
magyar zenekultúrából.

A nálunk szerepelt társulatok sokasága
szerencsére sorolhatatlan. Már a két
háború között is jeles vendégeink voltak
(Berlin, Bécs, Nürnberg, Párizs stb.
művészei), a második világháború alatt a
Berlini Állami Operaház, majd a firenzei
Teatro Communale társulata. A háború
utáni évtizedek látogatásainak karakterére
ugyanaz mondható, amit saját
vendégjátékainkkal kapcsolatban emlí-
tettem. Néhány emlékezetes látogatás :
Pekingi Opera, a „Bolsoj" négy alkalom-
mal (részben balett), Felsenstein színháza,
a Komische Oper Berlinből, a Nemzeti
Színház Bratislavából, a világszerte joggal
becsült Szófiai Operaház, a Drezdai, a
Kölni Operaház társulata és így tovább.

Fejtegetésem összterjedelmét megha-
ladná, ha név szerint kívánnám említeni
mindazokat a művészeket, akik száz év
alatt vendégei voltak a budapesti Ope-
raháznak. Bocsánatos túlzás, ha azt
mondjuk, hogy gyakorlatilag mindenki
vendégszerepelt itt, aki e három-négy em-
beröltő folyamán jelentős volt a vezénylés,
az éneklés, a táncolás világában. (Elég
sajnos, hogy néhány kivétel azért akad,
köztük néhány elhunyt, sőt, né-hány
köztünk élő is immár pótolhatatlan.) Járt
nálunk személyesen s részben vezényelt is
Mascagni, Puccini, Richard

Strauss, a karmesterekről már részben
szóltam előbb, járt nálunk - és nagy hatást
gyakorolt - a Gyagilev Balett, a nagy
táncosok közül Elssler Fanny, Anna
Pavlova, Ulanova, Nizsinszkij, énekelt
színpadunkon Saljapin, Gigli, Lauri
Volpi, Gina Cigna, Max Rejzen, Kabai-
vanska, Grace Bumbry, Giulietta Simi-
onato, Renata Scotto stb. Némi fonák
büszkeséggel emlegetik nálunk, hogy
operaházunkban még olyan világnagyság
is megbukott, mint Caruso és Galli Curci.
Ez mellesleg igaz. Sőt, fiatalabb
generációk jól emlékeznek rá, hogy Giu-
seppe di Stefanóval is ez történt. A tom-
boló siker azonban sokkal több volt - és
lesz remélhetően. Mindezt csak annak
alátámasztására említem, hogy elég igé-
nyes és értő hallgatóság fejlődött az idők
folyamán.

Jókora terjedelmet igényelne mind-
azoknak az említése is, akiket mi adtunk a
világnak. Hazánkon kívül lett
világnagysággá néhány olyan művész-
személyiség, mint Anday Piroska, Pataky
Kálmán, Németh Mária, Alpár Gitta,
Eggerth Márta és mások. Az egész, vagy
eddigi egész életükben operaházi tagok
közt is szép számmal voltak és vannak is
nemzetközileg a legnagyobbak közé sorolt
egyéniségek. Székely Mihályt a század
egyik legnagyobb énekes színészeként
ismeri az operai világ, de más-más
színpadi, énekesi karakterből a kivételes
kultúrájú Závodszky Zoltán, a Toscaninitől
Tóth Aladárig rendkívülinek tartott Osváth
Júlia is bárki mellé állítható szólamában
vagy szólamtól függetlenül. A maiak közül
Tokody Ilona kezd erre a szintre jutni.

A m a g y a r b a l e t t

Némileg aránytalan és igazságtalan, el-
lenben elkerülhetetlen, hogy az eddigi-
eknél is tömörítettebben szóljak az Opera-
házról mint a magyar táncművészet
otthonáról, sokáig az egyetlen magyar
táncszínházról. Az intézmény a zene és az
ének mellett táncművészetünk fejlő-
désének egyik bázisa volt és maradt. Az
ide vezető utat itt vázolni lehetetlen és
szükségtelen, hiszen egyik ágon a magyar
népzene- és a nyomában kialakult
néptánckutatásig, valamint a néptáncban
tapasztalható, világszerte elismert nagy
fejlődésig kellene kitérni. Végső soron
ugyanis egy tőről fakad a magyar
balettművészet fejlődésével - ha ez a
megállapítás így túlságosan leegyszerűsítő
is. Annyi mindenesetre igaz,

hogy kisebb és nagyobb értékű művek
keletkeztek a néptánccal rokon stílus-
világban (ha csak A fából faragott királyfit
említem -- ez felment itt közepes és rossz
művek elemzésétől); lassanként és a maga
helyén néptáncunk mozdulatanyaga is
beépül az egységes táncművészetbe,
legmagasabb szintű táncoktatásunk is
felöleli ma már a néptáncképzést, kö-
vetkezésképp fiatal koreográfusaink is
magukban hordják hazánk táncának a
mozgásformáit. Az itt tárgyalt évszá-
zadnak csak a második felére igaz persze
mindez, főként az utóbbi évtizedek-re,
nyomokban azonban jelen van korábban
is, és a jelentősége meghatározó.

Színpadi táncművészetünk, sőt, balet-
tünk kialakulása is messze századokban
kezdődik, legalábbis a XVIII. század má-
sodik felében, a leginkább Haydn huzamos
működése révén világszerte ismert
Esterházy hercegi palotában, ahol azonban
leginkább külföldi táncművészek
vendégszerepeltek. Hajdani Nemzeti
Színházunkban is elég magas szinten folyt
állandó balett-tevékenység, és már
nemzetközi hírnévnek örvendő magyar
táncosnő is akadt, Aranyvári Emília, aki
évekig a párizsi Théatre Lirique pri-
mabalerinája volt. Az Operaház megnyi-
tásakor, az előzményeknek köszönhetően,
jelentékeny balettrészleg is alakul-hatott,
persze a kor szokásainak meg-felelően
hetvenöt táncosnő mellett egy szál férfi
táncossal (huzamos ideig a férfi-
szerepeket is nők alakították).

Ilyen rövid áttekintésben is említést
kívánó mozzanat az évszázad első évti-
zedeiben a tánc területén alig akad. Neves
külföldi és akkor még kevéssé ismert
magyar koreográfusok a korszak jellege,
ízlése szerinti műveket állítottak
színpadra. Bartók művének, A fából
faragott királyfinak az 1917-es bemutatását
sem igazán számíthatjuk a műfaj jelentős
lépésének, mert a táncmű (Brada Ede,
Zöbisch Ottó munkája) hagyományos
karaktere nem felelt meg a zene új-
donságának és színvonalának.

A világhírű Gyagilev együttes, az úgy-
nevezett „Orosz Balett" korában említett
vendégjátékán és hatásán, a mára
világszerte ismertté vált Millos Aurél
néhány fontos újítási kísérletén túl a leg-
jelentősebb esemény operai balettünk és a
magyar színpadi táncművészet törté-
netében Harangozó Gyula feltűnése 1936-
ban. Táncművészi és táncalkotói
zsenialitását annak az időnek a legki-
válóbb esztétái ismerték fel, s röviddel a
húszéves fiatalember indulása után a kül-



föld is (Milánóból kapott felkérést saját
koreográfiájának megvalósítására Borodin
Igor hercege híres poloveci táncaihoz). Nem
csak az Operaháznál első, hanem
egészében is az elsők egyike, aki nép-
táncgyűjtéssel is foglalkozott. Remek
koreográfiákat hozott létre, legkivált, ami a
mozgásban kifejezésre juttatható humort,
jellemkomikumot illeti. S végül - az
ellentmondás csak látszólagos
egy tragikus alkotásban, az itthon ér-
vényesen csak későn megvalósult Bartók-
táncjátékban, A csodálatos Mandarinban
koronázta meg életművét, 1956-ban.
Érdemes hozzátenni: Harangozó annak
idején Bartókkal személyesen folytatott
megbeszéléseket az autentikus színre-vitel
dolgában. 1945-ben végül alkalma nyílt
készíteni egy változatot, a mű mély
igazságát, szépségét kifejező meg-
oldáshoz azonban a világszerte hányatott
sorsot megélt művel kapcsolatban csak
tizenegy évvel később érkezett el az idő.
Nem csak a könyveknek van sorsuk - a
táncműveknek hasonlóképpen.

Némileg előreugrottam ezzel az Ope-
raház tánctevékenységének a történetében.
A korábban elképzelhetetlen szín-vonal-
emelkedéshez, a közelítéshez a világ
élvonalába - Leningrádból és Moszkvából
érkezett a legfőbb segítség. A táncvilág
máig is a táncművészet fő-városaiként
beszél erről a két városról - ami az
alapokat illeti, okkal. Olyan mesterek
jöttek 1945 után rendre Buda-pestre, mint V.
I. Vajnonnen, Aszaf Messzerer, N. A.
Anyiszimova, L. M. Lavrovszkij, R.
Zaharov és mások. Egy-más után tanították
be a műfaj alapműveit (Csajkovszkij:
Diótörő, A hattyúk tava, Aszafjev: A
bahcsiszeráji szökőkút, Párizs lángjai,
Hacsaturjan: Gajane, Adam: Giselle,
Prokofjev: Romeo és Jú l ia - ez utóbbi ódon,
illetve modern művet már balettünk gyors
fejlődésének későbbi éveiben).

Mindez egybeesett a magyar színpadi

táncművészet másik nagy alakja, a világot
járt (Gyagilevéket is megjárt) tánc-művész
és táncpedagógus, Nádasi Ferenc
működésével, aki a magyar táncképzésnek,
az Operaházzal végig együtt-működve,
alapozója volt. Legtehetségesebb
tanítványai 1945 után rendszerint
Moszkvában, Leningrádban tanultak to-
vább, miközben nálunk vendégszerepeltek,
és a művészeti ágra kivételes hatást tettek
olyan nagyságok, mint Ulanova,
Lepesinszkaja, Pliszeckaja, Vasziljev és
mások. Mindennek együttes eredménye-

ként rendre tűntek fel kimagasló magyar
táncos egyéniségek, akiket ma már jól
ismer a világ (Rab István, Kovács Nóra,
Kun Zsuzsa, Fülöp Viktor, Orosz Adél,
Róna Viktor, Lakatos Gabriella, Havas
Ferenc stb.).

Nehogy vázlatunk szépítsen: a második
világháború után, az eredmények
elérésével párhuzamosan, egyúttal stiláris
megrekedtség is mutatkozott a társulatnál,
begyökerezés a klasszikába, anélkül,
hogy fogékonyság mutatkozott volna új
áramlatok, stílusok észlelésére,
elsajátítására. Külső lökésre volt szükség
mint ilyen helyzetben általában. Ami
Pécset, majd Győrt illeti a lökés precízen
inkább „belső-külsőnek" mond-ható,
miután Eck Imre is, Markó Iván is a
budapesti Operaházból indultak más-felé,
a magyar táncművészetre vitathatatlan jó
hatást tevő pályájukra, váltak a Pécsi
Balett, illetve a Győri Balett vezetőjévé.

Ebbéli munkálkodásuk egy össze-
foglalás szükségképpen nagyoló értelmé-
ben egybeesik az új iránt fogékony

Seregi László operaházi koreográfusi,
majd balettigazgatói működésével.
Érdeme nem csak az, hogy új műveket te-
remtett (Spartacus, Splvia, A cédrus stb.),
amelyeket később külföldön is bemuta-
tott, illetve színpadra tett, hanem az is,
hogy szélesen ajtót nyitott egy sor régi és
új, az eddigitől eltérő stílusirányzat-nak,
Balanchine-től Béjart-ig, Harold
Landertől a nagyszerű dán és holland
mesterekig, Alvin Aileyig, valamint teret
adott új, fiatal magyar koreográfusok
bemutatkozásának. Közülük Fodor Antal
tűnt ki a legérdekesebb kez-
deményezésekkel.

Közben - a Nádasi mesteriskolájából
kifejlődött Állami Balettintézetben - fel-
nevelődött egy magas színvonalú új tánc-
művészgárda is. A világon mindenütt tárt
karokkal várt Pongor Ildikó, az évek óta
Béjart-szólista Csarnóy Katalin, a már
induláskor Tokióban díjnyertes Keveházi
Gábor és néhány további fiatal immár
túlzás nélkül sorolható a táncmű-
vészvilág élvonalába.

Mel is György (Don Giovanni) és Polgár László (Leporello) a Ljubimov-féle Don Giovanniban (1982)
(MTI Fotó - Horvát Éva felv.)


